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As reformas religiosas e a Inquisição 

Resumo 

 

Desde o início da Idade Média, após a expansão do cristianismo, era frequente o surgimento de heresias, ou 

seja, doutrinas que contrariavam os dogmas (verdades inquestionáveis) estabelecidos pela Igreja Católica. Para 

evitar o avanço dos chamados “hereges” foi criado, no século XIII, os Tribunais de Inquisição, cuja função era 

descobrir e julgar os casos de heresia.  

 

Os Tribunais de Inquisição atuaram em vários países da Europa e, após a expansão marítimo-comercial, 

também em áreas coloniais. Destacaram-se Itália, Sacro Império, França, Portugal e, principalmente, a Espanha, 

onde a Inquisição foi mais atuante.  Os suspeitos de ‘heresia” eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram 

condenados, cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na 

fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. 

 

Muitos pensadores e cientistas também foram perseguidos pelo tribunal. Eles, em geral, defendiam ideias 

contrárias a concepção cristã, cujas verdades eram tidas como “inquestionáveis”. Temos, como exemplo, 

Galileu Galilei, que escapou por pouco da fogueira por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol 

(heliocentrismo).  A sua teoria se opunha a concepção religiosa da época de que a terra seria plana e o centro 

do universo.  

 

 

A fogueira era o destino de muitos ‘hereges’. 

 

As mulheres também sofreram com a inquisição. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que 

envolviam a cura através de chás e muitas mulheres eram, devido a isso, consideradas “bruxas”. As supostas 

bruxas foram, muitas vezes, perseguidas e lavadas a fogueira pela Inquisição. 
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Exercícios 

 

1. A Igreja foi uma poderosa instituição medieval. Porém, os conflitos e diferenças existentes, tornaram-se 

tão intensos nos séculos XV e XVI, que acabaram gerando uma divisão na cristandade, por meio da 

Reforma Protestante.  

Dentre os fatores que contribuíram para a Reforma Protestante do século XVI, destaca-se:  

a) a insatisfação de mercadores e comerciantes em relação à postura da Igreja, que condenava a usura 

e a cobiça.  

b) o apoio dos Estados Nacionais à Igreja, em virtude de sua influência política nas questões locais.  

c) a condenação da exploração feudal praticada por nobres católicos sobre os camponeses. 

d) a revolta da nobreza de Toga contra os abusos praticados pelo rei em relação à Igreja.  

e) a criação do Tribunal da Santa Inquisição para reprimir crimes cometidos contra o Estado. 

 

 

2. No período da Idade Moderna, ocorreram revoluções nas duas margens do Oceano Atlântico. A 

Revolução Puritana inglesa precedeu às Revoluções do século XVIII em inúmeros aspectos, realizando 

parte de seu conteúdo histórico,  

a) vinculando o poder político à ética religiosa e consolidando o poder absolutista da monarquia.  

b) favorecendo o desenvolvimento econômico e modificando as relações dos grupos sociais com o 

Estado.  

c) impedindo o Cerceamento dos Campos Comuns e mantendo preservada a comunidade 

camponesa.  

d) completando uma revolução pacífica e garantindo a independência da Irlanda e da Escócia.  

e) bloqueando o crescimento do mercado capitalista e regulamentando a produção artesanal 

 

 

3. O relaxamento dos deveres do alto clero católico, as suas atitudes mundanas e a prática da simonia, isto 

é, da venda de cargos e indulgências, acabaram por exigir novos caminhos de fé. Assim, na Alemanha, 

no século XVI, tais práticas geraram uma reação que ficou conhecida como:  

a) cristianização dos judeus   

b) reforma protestante  

c) inquisição católica    

d) catequese jesuíta  

e) movimento hussita  
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4. O reformador protestante que ensinou que o pagamento de juros é natural e que o capital, crédito e 

bancos, assim como o grande comércio seriam desejados por Deus, criando assim uma ética coerente 

com o capitalismo foi:  

a) Martim Lutero, o iniciador da Reforma.  

b) João Calvino, defensor da predestinação. 

c) Erasmo de Roterdã, filósofo e escritor renascentista.  

d) Thomas Morus, autor de Utopia, ensaio de como seria uma sociedade solidária.  

e) Michel de Montaigne, filósofo francês renascentista. 

 

5. A partir do início da Idade Moderna o Protestantismo se expandiu por toda a Europa. Vários países como 

a Inglaterra e a Suíça se desligaram da Igreja Católica, que perdeu boa parte de seus bens. Numa tentativa 

de conter a expansão do Protestantismo, alguns papas tentaram promover uma reformulação moral, 

política e econômica na Igreja Católica. É nesse contexto que é realizado o Concílio de Trento, a fundação 

da Companhia de Jesus e o Tribunal da Santa Inquisição. O texto acima se refere ao processo conhecido 

como:  

a) Reforma Calvinista.  

b) Reforma Protestante.  

c) Contrarreforma.  

d) Reforma Absolutista.  

e) Reforma Luterana. 

 

 

6. No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia Nóbrega à Inquisição. Segundo 

o depoimento, esta lhe dava “uns pós não sabe de quê, e outros pós de osso de finado, os quais pós ela 

confessante deu a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem-casados, e que 

todas estas coisas fez tendo-lhe dito a dita Antônia e ensinado que eram coisas diabólicas e que os 

diabos lha ensinaram”.  
ARAÚJO, E. O teatro dos vícios. Transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. Brasília: UnB/José Olympio, 1997. 

Do ponto de vista da Inquisição: 

a) o problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação, que acabava por enganar o 

enfeitiçado. 

b) o diabo era um concorrente poderoso da autoridade da Igreja e somente a justiça do fogo poderia 

eliminá-lo. 

c) os ingredientes em decomposição das poções mágicas eram condenados porque afetavam a saúde 

da população. 

d) as feiticeiras representavam séria ameaça à sociedade, pois eram perceptíveis suas tendências 

feministas. 

e) os cristãos deviam preservar a instituição do casamento recorrendo exclusivamente aos 

ensinamentos da Igreja. 
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7. Dos mais de mil acusados de práticas religiosas heréticas, a grande maioria encontrava-se na cidade do 

Rio de Janeiro. Entre as acusações, estava a prática de “judaizar”. Quem era suspeito de efetuar tal 

prática? 

a) Escravos malês 

b) Judeus hassídicos 

c) Huguenotes 

d) Cristãos-novos 

e) Puritanos 

 

 

8. A partir do século XVI, a Igreja Católica teve um fortalecimento substantivo em Portugal, assim como na 

Espanha, o que se viu refletido na montagem do sistema colonial no Brasil, incluindo a implantação do 

Tribunal do Santo Ofício. Qual fator está ligado a esse fortalecimento do catolicismo português? 

a) ao movimento místico dos carmelitas descalçados. 

b) às imposições da Companhia de Jesus. 

c) à influência do radicalismo islâmico dos mouros. 

d) à Contrarreforma 

e) à Revolução dos Cravos. 

 
 

9. Leia, atentamente, o trecho a seguir, através do qual o autor demonstra aspectos da realidade vivida por 

parte da população da Europa Ocidental, no início da Idade Moderna: "Chamava-se Domenico Scandella, 

conhecido por Menocchio. Nascera em 1532 (...), em Montereale, uma pequena aldeia nas colinas de 

Fruili (...). Era casado e tinha sete filhos; outros quatro haviam morrido (...). Em 28 de setembro de 1583 

Menocchio foi denunciado ao Santo Ofício, sob a acusação de ter pronunciado palavras heréticas e 

totalmente ímpias sobre Cristo."  
(GINZBURG, C. "O queijo e os Vermes"). Agora, leia as afirmativas adiante e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

I. O trecho acima aponta para a atuação da Inquisição como meio de julgar e punir aqueles que fossem 

suspeitos de difundir ideias e práticas religiosas contrárias à fé católica. 

II. Para além das grandes transformações pelas quais a Europa estava passando, com o 

desenvolvimento da vida urbana e instituições comerciais, grandes contingentes populacionais 

viviam sob péssimas condições de vida, perceptíveis nas variações demográficas da instituição 

familiar. 

III. Nesse período, grandes contingentes de camponeses migravam para as áreas urbanas e 

ingressavam no trabalho fabril, submetendo-se a longas jornadas de trabalho e a baixos salários. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) Todas estão incorretas. 

c) Apenas a I e a II estão corretas. 

d) Apenas a I e a III estão corretas. 

e) Apenas a II e III estão corretas. 
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10. Em janeiro de 1592, Brás Dias, mameluco, natural da cidade da Bahia, confessou perante a Mesa da Santa 

Inquisição que, durante quatro ou cinco anos, andando pelo sertão, fizera parte, junto com os gentios, de 

uma seita chamada Santidade, que funcionava na fazenda de Fernão Cabral, em Jaguaripe. A seita era 

dirigida por um índio chamado Antônio, que tinha sido criado pelos jesuítas nas missões. Entre outras 

coisas, esse Antônio, que era casado, batizava os próprios filhos, utilizando duas candeias acesas e um 

prato d água, e chamavam a si próprios com os nomes de Jesus e de Santa Maria. Nos cultos, celebrados 

ao pé de cruzes metidas no chão em montes de pedra, uivavam e se comportavam como macacos, sem 

regras nem ordem, cometendo vários deslizes heréticos.  
(Texto baseado em documentos transcritos de VAINFAS, Ronaldo [Org.] "Confissões da Bahia". São Paulo: Companhia da 

Letras, 1997.) Esse testemunho demonstra que: 

a) os missionários indígenas formados nas reduções jesuíticas reproduziam com perfeição os ritos 

católicos por toda a Colônia. 

b) a ação dos párocos, nos dilatados sertões da Colônia, levava a que os índios internalizassem os 

dogmas católicos aprendidos com os jesuítas. 

c) a religiosidade popular na Colônia se caracterizava pelo sincretismo e assimilava mais facilmente 

os aspectos exteriores do culto católico. 

d) os indígenas aceitavam livremente as regras e a ortodoxia dos preceitos do culto católico, dispondo-

se a imitá-los mesmo no sertão mais bravio. 

e) os indígenas já haviam sido posto em contato com o cristianismo por meio da pregação de bispos 

da chamada Era Apostólica. 
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Gabarito 

 

1. A 

As ideias humanismo e o individualismo do renascimento influenciaram o protestantismo nas posturas da 

aceitação dos juros e do acumulo de capital. 

 

2. B 

A revolução inglesa teve um cunho religioso e político. 

 

3. B 

O exercício elenca diversas insatisfações comuns entre os germânicos com a igreja católica, sua reação 

veio através da reforma iniciada por Martinho Lutero. 

 

4. B 

Calvino foi o reformador mais próximo da ideologia burguesa, afirmando que o acúmulo de riquezas 

materiais era um sinal de graça divina. 

 

5. C 

A contrarreforma foi meio encontrado pela Igreja para recuperar os fiéis perdidos.  

 

6. E 

As práticas mágicas, associadas ao demonismo, eram comuns no Brasil Colonial. O caso em questão 

demonstra o uso de uma feitiçaria praticada por uma mulher com fins aplicáveis ao casamento. Como, 

para a Igreja Católica, o casamento é um sacramento, permeado de orientações doutrinais, as práticas 

mágicas eram inteiramente condenáveis. 

 

7. D 

Os cristãos-novos vieram para o Brasil ainda no século XVI. Muitos deles foram denunciados ao Tribunal 

do Santo Ofício de Lisboa. 

 

8. D 

O movimento contrarreformista, desencadeado na segunda metade do século XVI, impulsionou reinos 

católicos, como Portugal e Espanha, a reafirmarem os fundamentos do catolicismo em seus territórios, 

quer na Metrópole, quer nas Colônias.  

 

9. C 

No início da Idade Moderna, a Europa não possuía trabalho fabril e longas jornadas de trabalho em seus 

centros urbanos. Essa realidade só se fez presente na virada do século XVIII para o século XIX. 
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10. C 

A inquisição chegou ao Brasil, no período Colonial, em 1591, um ano antes do relato apresentado no trecho 

na questão. As investigações dos inquisidores no Brasil ajustavam-se ao processo de evangelização 

empreendido pelos jesuítas muitas décadas antes.  


